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ÚLTIMAS - Não tão popular como o Natal ou o Dia das Mães, 
o Dia dos Pais deste ano de pandemia ajudou a melhorar o 
movimento de vendas do comércio paulistano, na primeira 
quinzena de agosto. A reabertura gradual também ampliou 
as opções de compra para o consumidor e, com isso, o Balanço 
de Vendas da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), 
registrou alta média nas vendas de 28,5%, ante igual período 
de julho. Com mais atividade e mais gente circulando, a data 
comemorativa acabou funcionando como um motivador 
adicional de compras. Porém, mais atividades funcionando 
e ampliação de 6 para 8 horas nos horários das lojas devem 
beneficiar cada vez mais a retomada.

ÚLTIMAS - As vendas no Brasil no mês de julho atingiram o 
maior patamar deste ano e tiveram resultado 7,3% maior que 
o mês de junho e 12,6%, superior ao de julho de 2019. A média 
diária de vendas com a NFe atingiu R$ 25,8 bilhões em julho, 
o maior patamar do ano de 2020. A Indústria obteve o melhor 
desempenho de vendas deste ano. A média diária de vendas 
registrou R$13,3 bilhões, representando aumento de 7,5% em 
relação a julho de 2019 e de 7,3% em relação a junho de 2020. 
A média diária de vendas com a nota fiscal eletrônica (NF-e) 
foi de R$ 9,8 bilhões, ou seja, aumento de 7,2% em relação ao 
mês anterior. O comércio eletrônico apurou média diária de 
vendas 55,5%, superior à média diária de julho de 2019.

Hoje...
... Como uma das mais importantes vias da Zona Norte, a Avenida Zaki Narchi liga a Ataliba 

Leonel à Avenida Cruzeiro do Sul e sedia as instalações da Penitenciária Feminina, do Museu 
Penitenciário, Parque da Juventude, além de ser reconhecida como um dos polos do mercado mo-
veleiro da cidade. Sua denominação é uma homenagem a um dos primeiros imigrantes árabes a se 
instalar em São Paulo. Nascido na cidade de Homs na Síria em 15 de fevereiro de 1883, Zaki Narchi 
veio para o Brasil em 1908, foi comerciante em Santana e veio a falecer em 1965.
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Ontem...
... Publicadas na edição da A Gazeta da Zona Norte de 12 de janeiro de 1975, as fotos regis-

tram o início das obras para alargamento da então Rua Carajás, que deu origem à Avenida Zaki 
Narchi como a conhecemos hoje. A matéria com o título “Alargamento da Carajás ideia de 65 obra 
de 75” relata que a ideia de transformar a então Rua Carajás em uma grande avenida consta de 
um plano de melhoramento viário da Prefeitura de 1957. Porém, para isso, era necessário ceder à 
Prefeitura a área que circundava as instalações da Penitenciária para que a avenida se tornasse 
possível. Conforme o relatado da reportagem, e então o deputado Ary Silva (fundador de AGZN) 
pleiteou junto ao Estado essa doação em 1964, pedido que só foi efetivado em 1972. No ano de 
1975, as obras para o alargamento da então Rua Carajás tiveram início, dando origem a Avenida 
Zaki Narchi.

Esportes coletivos com contato físico 
estão liberados em cidades na fase 

amarela do Plano São Paulo
O Centro de Contingência 

do coronavírus do Governo do 
Estado de São Paulo autorizou 
desde dia 21 último o retorno 
das modalidades coletivas pra-
ticadas em quadras esporti-
vas nas cidades que estiverem 
na fase amarela do Plano São 
Paulo. O protocolo apresenta-
do pela Liga Nacional de Futsal 
para retomar o campeonato 
também está autorizado.

As modalidades poderão re-
tomar seus treinamentos e com-
petições, sempre sem público, 
levando em conta todos os cui-
dados de distanciamento, higie-
nização, utilização de máscaras 
(com exceção dos atletas em ati-
vidade) e evitando aglomera-
ções, dentro e fora dos espaços 
esportivos.

O Secretário de Esportes do 
Estado, Aildo Ferreira, comen-
tou a nova liberação. “Com foco 
sempre na vida e na saúde das 
pessoas, estamos conseguindo 
retomar aos poucos as ativida-
des esportivas. Contamos sem-
pre com a responsabilidade de 
todos os atletas, técnicos e de-
mais envolvidos para avançar 
cada vez mais”, concluiu.

Modalidades já liberadas 
(fase amarela do Plano SP)

•Futebol (Campeonato Paulista 
- masculino e feminino, séries 
A1, A2, A3 e sub-20);
•Automobilismo;
•Ciclismo;
•Modalidades individuais e co-
letivas sem contato físico (Vôlei, 

Tênis, Bocha, Malha e outras);
•Modalidades coletivas com con-
tato físico em quadras (Fut sal, 
Handebol, Basquete e outras);
•Novo Basquete Brasil (NBB);
•Liga Nacional de Futsal 2020.

Para mais informações sobre 
o Plano São Paulo, acesse www.
saopaulo.sp.gov.br/planosp.

Foto: Vince Fleming on Unsplash

Modalidades como Futsal, Vôlei e Basquete estão autorizadas. A Liga 
Nacional de Futsal também teve seu protocolo autorizado

Ações de Voluntariado acontecem 
por toda a Zona Norte

Nessa sexta-feira (28), come-
mora-se o Dia do Voluntariado e, 
em meio à pandemia da covid-19 
é possível observar inúmeras 
ações nas redes sociais, desde co-
bertores até o mais básico de to-
dos, a comida. 

Muitas instituições fazem o 
voluntariado, mas podemos des-
tacar também, pessoas comuns, 
associação de bairro e igrejas 
fazendo esse tipo de ação, com 
ajuda de amigos, parentes e fiéis 
da comunidade.

Desde quando começou o 
isolamento, a professora Vanda 
está trabalhando em ações vo-
luntárias, as ações em que a 
professora está envolvida tem 
a parceria, doações e incenti-
vo dos participantes do Rotary 
Club de São Paulo Tremembé.

Vanda falou sobre o amor e 
satisfação que sente ao fazer o 
trabalho voluntário, “exercer 
o voluntariado é transformar o 
olhar de todas as pessoas servi-
das, é gratificante cuidar e dar 
de si, antes de pensar em si e 
quem mais se beneficia é quem 
doa voluntariamente a aten-
ção aos necessitados. Gera va-
lor pessoal, é prazeroso doar um 
momento, ou o dia para ajudar 
os outros. Praticar e ensinar ha-
bilidades, trocar experiências, 
aprender, conhecer outras pes-
soas, compartilhar amor, trans-
formar e educar as ações para 
um mundo em que vive em um 
mundo melhor”.

Vice-diretora e voluntária 
Vanda dizem que não podem fi-
car de braços cruzados, assis-
tindo a desigualdade social, mi-
séria, fome, frio. As crianças 
precisam estudar com distan-
ciamento, mas muitas não fa-
zem por falta de recursos e equi-
pamentos em suas casas. Vanda 
diz que “ainda falta muito por 
fazer enquanto cidadã que ama 
o calor humano e amizade”. E 
conclui dizendo que “espero ter 
conscientizado, impactado posi-
tivamente as pessoas e a socie-
dade. Mudando valores e hábi-
tos nas pessoas, principalmente 
frente à pandemia da covid-19, 
no isolamento social”. Caso al-
guém queira doar alimentos não 
perecíveis, produtos de higiene, 
leite em pó, cestas básicas e fral-
das, entre em contato com a pro-
fessora Vanda pelo whatsapp: 
(11) 99292-2982.

O projeto “Aquecendo com 
Amor” surgiu logo que começou 
o isolamento social. Os integran-
tes do projeto moram no bairro 
Jardim Cachoeira e iniciaram 
ações com entrega de marmita 
para moradores em situação de 
rua. No começo eram 40 mar-
mitex, agora é um total de 160. 
Aos domingos são 60 marmitas, 
água e roupas, as segundas-fei-
ras, 100 marmitas, água, pão e 
cobertores. O nome do projeto é 
“Aquecendo com Amor”, as en-
tregas, geralmente acontecem 
próximo à Estação  Metrô Tietê, 
na Zona Norte de São Paulo. O 
projeto está recebendo doações 
de alimentos não perecíveis, 
produtos de higiene e limpeza 
- Para mais informações: (11) 
99219-8928 - Luana Mila. 

Géssica Santos, terapeu-
ta integrativa, hipnoterapeu-
ta traz consigo desde pequena, 
a vontade de ajudar o próxi-
mo, uma vontade e valores que 

herdou e aprendeu com a mãe. 
Géssica contou que levar o 
maior ensinamento de Jesus 
“amar o próximo como ama a 
ti mesmo” e ajudar o próximo, 
e tornar o mundo um pouco me-
lhor, esses foram os motivos 
dela se engajar no voluntariado.

Ações com mulheres para 
desenvolver o potencial e ajudar 
a encontrar sua luz própria de 
prosperidade. Géssica participa 
da ação “Iniciativa Ela” e nos 
conta que faz encontros solidá-
rios com mulheres abusadas, 
depressão e agressão domiciliar 
para Desenvolvimento Humano 
e Pessoal. 

Segundo a terapeuta essa 
ação serve para mostrar o va-
lor através de sua força maior, 
desenvolvendo sua capacidade, 
empreender sua própria vida e 
seus negócios. Enaltecendo sua 
beleza externa, cuidando prin-
cipalmente da beleza interior. 
Levar a Inteligência Emocional 
para mulheres de forma aces-
sível é contribuir com universo 
de mulheres. Quem tiver inte-
resse nesse projeto pode man-
dar mensagem no número: (11) 
96945-4972.

Sobre o “Meia Solidária” 
Géssica está entregando roupas, 
lanches, para moradores em si-
tuação de rua, e nos contou 
que está precisando de meia, 
para aquecer o coração deles, 
e levar um pouco de carinho e 
amor. E, assim também mostrar 
que apesar da sociedade esque-
cer, existem pessoas que acre-
ditam neles e que está levando 
um pouquinho do que podemos 
doar. Caso queira ajudar a doar, 
ligue ou mande mensagem: (11) 
96945-4972.

A pandemia acabou anteci-
pando alguns projetos e um gru-
po de samba chamado “Samba 
Caçula” se juntou com amigos 
e criaram um projeto para aju-
dar quem precisa. O projeto 
“Aquecendo Vidas” seria volta-
do para as crianças, porém, de-
vido à pandemia a execução do 
projeto foi antecipada, contudo 

a família dos integrantes do 
grupo de samba também abra-
çou a ideia e começaram a aju-
dar na produção das marmitex 
para distribuição.

O grupo também monta ces-
tas básicas de alimentos e hi-
giene para atender algumas 
famílias, e estão arrecadan-
do alimentos, itens de higiene 
e roupas, por semana há a di-
vulgação do cardápio da sema-
na em uma página nas redes 
sociais. De acordo com Thais 
Arruda, “quando não há doa-
ções fazemos vaquinha entre 
os integrantes do projeto  para 
comprar o que precisa para 
atender as famílias”. Quem qui-
ser ajudar o projeto e doar basta 
entrar em contato com a Thais 
(11) 96255-7401 e a Rafaela (11) 
98759-3648 ou pelo Instagram 
do projeto Aquecendo Vidas  
@aquecendovidasguarulhos.

O Instituto Gerando Falcões 
- Resgatando Vidas também está 
recebendo doações, e no momen-
to o que eles mais precisam é de 
cestas básicas, kits de higiene e 
também itens soltos para mon-
tar as cestas. Os pedidos, normal-
mente são para mantimentos e 
itens básicos de higiene. Instituto 
Resgatando Vidas - Rua Augusto 
Gil, 465 - Vila Dio nisia. Para 
mais informações: (11) 3774-
5981 / E-mail: contato@instituto 
resgatandovidas.org.br. Site: www. 
institutoresgatandovidas.org.br.

A Paróquia Nossa Senhora 
da Piedade/Comunidade Santa 
Cruz está recebendo todo tipo de 
doação para ajudar os mais ne-
cessitados. A paróquia está dis-
tribuindo cestas básicas e tam-
bém marmitas para mais de 100 
famílias cadastradas, há qua-
tro pontos de distribuição des-
sas marmitas, para saber os lo-
cais de distribuição das cestas 
básicas e das marmitas, entre 
em contato com o Padre Luís 
Isidoro. A comunidade está loca-
lizada na Avenida Cel. Sezefredo 
Fagundes, 6.500. Para mais in-
formações: (66) 9 9680-2795 - 
Padre Luís Isidoro Molento.
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O projeto “Aquecendo com Amor” faz a distribuição de 160 marmitas
todo domingo e segunda-feira

Integrantes do projeto “Aquecendo Vidas” e também do grupo de 
Samba “Samba Caçula” unidos para preparar as marmitex

Dia do Voluntariado


